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 دگینامه و احوال امام ابوحفص نسفی:زن

 یکی الثقلین، مفتی به معروف ،(هـ 735 – 164) حنفی نسفی محمد ابن عمر ابوحفص امام الدین نجم

 معروفی آثار کالم علم و حدیث تفسیر، فقه، در که بود هجری ششم و پنجم قرن در اسالم بزرگ علمای از

 در او را ذهبی خطاب نموده، و«  دین و امت ستارۀ و اسالم، علمای قدوۀ»  او را تفتازانی عالمه. است داشته

 در عارف و فاضل فقیه امام»  را وی سمعانیهمچنان  .است خوانده«  محدث و عالمه»  النبالء أعالم سیر کتاب

 .است کرده توصیف«  مذهب و دین

 جن به گویا. است الدین نجم به ملقب و نسفی لقمان ابن احمد ابن محمد ابن عمر ابوحفص او کامل نام

 در ق هـ 164 سال در وی. است بوده معروف الفریقین مفتی یا الثقلین مفتی به ازینرو و داد می تعلیم انس و

. نمود سفر مکه و بغداد به علم کسب برای و گردید، متولد میباشد واقع بخارا و بلخ میان که َنَسف یا َنخَشب قریۀ

 علمایی معاصر وی. است بوده تن 775 حدود میکند ذکر کتابهایش از یکی در خود او چنانکه استادانش تعداد

 در را خود عمر پایان نسفی الدین نجم امام. بود زمخشری ابوالقاسم و غزالی محمد امام االسالم ةحج چون

 .درگذشت درهمانجا هـ 735 سال در و گذراند سمرقند

 ذکر ادب و شعر و تصوف، تاریخ، کالم، علم حدیث، تفسیر، فقه، در کتاب یکصد حدود را او آثار تعداد

 :از اند عبارت آنها ترین معروف که اند کرده

 به را ترجمه یا تفسیر این نسفی امام. فارسی زبان به است مجید قرآن تفسیری ترجمۀ :نسفی تفسیر 

 مجید قرآن فارسی های ترجمه تمامی میان در را خود ویژگی ازینرو و است، نوشته موزون و مسجع نثر

 به هـ 367 و 375 سالهای میان که) طبری تفسیر ترجمۀ از بعد میتوان را نسفی تفسیر. میباشد دارا

 شاهپور ابوالمظفر امام اثر«  لألعاجم القرآن تفسیر فی التراجم تاج»  و( شد تألیف و ترجمه فارسی

 تفسیر. دانست پارسی زبان به مجید قرآن تفسیر یا ترجمه سومین ،(هـ 154 سال متوفای) اسفراینی

 تفسیر و( شده تألیف هـ 725 سال در که) میُبدی شیخ األبرار ةعد و األسرار کشف تفسیر بر حتی نسفی

. دارد نیز قدامت( هـ 755 سال متوفای) نیشاپوری ابوعالء الدین معین الحق حجة اثر یمینی بصائر

نخستین یا شاید  و بوده، فارسی زبان به مجید قرآن های ترجمه اولین جملۀ از نسفی تفسیر بنابراین،

 در اینکه برعالوه نسفی است. امام شده نوشته مسجع نثر به که باشد مجید قرآن ترجمۀ یگانه حتی

 بلندی دستی نیز ادب و شعر فن در کالم از جایگاه علمی بلندی برخوردار بود، و فقه حدیث، تفسیر،

تفسیر نسفی مصداق این سخن است. این کتاب برای بار چهارم در  نغز و شیوا مسجِع داشت، که نثر

 در تهران به کوشش دکتر عزیز الله جوینی به نشر رسید.  4355سال 

 این نسفی امام. تأویل و تفسیر علم و مجید قرآن تفسیر شامل کتابیست :التفسیر علم فی التیسیر 

 کتاب، این در. است آوردهدر آن  را زیادی فارسی عبارات و جمالت اما است، نوشته عربی بزبان را کتاب
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 سوره از بعضی تفسیر به بعدًا و نموده، تأویل و تفسیر را مجید قرآن نامهای از نام صد نسفی امام نخست

 در معانی و مباحث عمق که است پرداخته قرآن از شرعی احکام استنباط اصول بر و مجید قرآن های

 خالد ملک دانشگاه در جمله از کتاب، این های نسخه چندین. است نموده جلب را علما توجه کتاب این

 .میباشد دست در سعودی، عربستان در

 است شده تألیف جلد چهار در که عربی زبان به دیگریست تفسیر :التفسیر فی األطول األکمل. 

 علمای و رجال تذکرۀ و زندگینامه آن در که مشهوریست کتاب :سمرقند علماء ذکر فی القند 

 ازین عسقالنی حجر ابن امام و ذهبی امام سمعانی،. است آورده گرد را خراسان و ماوراءالنهر سمرقند،

 نشر به 4351 سال در تهران در جمله از و بار چندین کتاب این. اند نموده استفاده مرجع بحیث کتاب

 .است رسیده

 نشر به بیروت و مصر در بار چندین و حنفی، مذهب فقهی اصطالحات شرح در کتابیست :الطلبة طلبة 

بحیث  –مدارس اسالمی  یحاضر در بسیار عصرو حتی در  –قرنها در طول این کتاب  .است رسیده

 یکی کتب از اساسی در تعلیمات اسالمی مورد استفاده قرار گرفته است.

 محدث و فقیه  – شیبانی محمد امام الصغیر جامع کتاب بر شرحیست اثر این :الصغیر الجامع منظومة 

 است. شده نوشته ابوحنیفه امام فقه بر که – هجری دوم قرن مشهور

 دربر نیز را زبان فارسی قدیم شاعران اشعار که است المعارفی دایرة :العلوم مجمع و النجوم مطلع 

 .دارد

یکی دیگر از آثار  میگردد،یاد  العقاید النسفی یا النسفیه العقیدةو در نهایت، کتاب حاضر که بنام 

امام « فقه اکبر » این کتاب را میتوان در ردیف مهمترین کتب عقاید اسالمی چون  معروف امام نسفی است.

» امام ابومنصور ماتریدی، و « کتاب التوحید » امام ابوجعفر طحاوی، « العقیدة الطحاویه » اعظم ابو حنیفه، 

حجة االسالم امام محمد غزالی قرار داد. با آنکه « االقتصاد فی االعتقاد » )در احیاء علوم الدین( و « قواعد العقاید 

این کتاب کوتاه و مختصر است، اما از لحاظ محتوا و مباحث کالمی نهایت ارزنده است. همین دلیل بوده است 

-522) یتفتازان هروی سعدالدین . مهمترین آنها شرح عالمهشرح نوشته شده است 25از  بیشترکه بر این کتاب 

بر همین شرح عالمه تفتازانی، نزدیک به  باز میگردد. و یاد«  النسفیه العقاید شرح»  نام به است که( ق هـ 553

 . استنوشته شده  در طول قرنها صد کتاب دیگر بحیث حاشیه بر آن

 به و بوده نخشب یا نسف از نیز که متکلمین و علما دیگر با نباید را نسفی محمد بن عمر ابوحفص امام

 :از اند عبارت آنها مشهورترین. کرد اشتباه اند مشهور نسفی

 نمود وفات هـ 751 سال در وی. هجریست پنجم قرن متکلم و فقیه: نسفی محمد بن میمون ابوالمعین 

 .میباشد بحرالکالم و االدلة تبصرة التوحید، لقوائد تمهید کتابهای مؤلف و
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 دست در دقیقًا او وفات سال. است هجری هفتم قرن مشهور متصوف و عارف: نسفی محمد بن عبدالعزیز 

 قشون هجوم اثر در هـ 645 سال در و نمود سپری بخارا در را خود عمر بیشتر که است آمده اما نیست،

 بنام رسائلیست مجموعه و الحقایق، زبدة الحقایق، کشف او معروف آثار از. نمود ترک را بخارا چنگیز

 .الکامل االنسان

 کشف»  بنام دارد تفسیری و میباشد، هـ 615 او وفات سال: حنفی نسفی محمد بن محمد الدین برهان 

 اشتباه نسفی ابوحفص با ها بعضی را نسفی الدین برهان.« العالمین رب کالم من الدقائق شرح و الحقائق

 درحالیکه. اند دانسته منسوب نسفی الدین برهان به اشتباه بطور را النسفیة العقیدة کتاب و اند، گرفته

 أعالم ذهبی در سیر شیوخ، معجم کتابدر  همچنان و الکبیر معجم فی التحبیر در سمعانی ابوسعید

 را النسفی العقائد یا النسفیة العقیدة همه  الظنون کشفدر خلیفه حاج به معروف چلبی کاتب و ،النبالء

 العقائد شرح کتاب در تفتازانی عالمه خود آن، از گذشته. میدانند منسوب نسفی عمر ابوحفص امام به

 .میبرد نام کتاب نویسنده بحیث«  النسفی عمر»  از وضاحت به النسفیة

 بنام دارد تفسیری و نموده وفات هـ 545 سال در: حنفی نسفی احمد بن عبدالله ابوالبرکات الدین حافظ 

 رسیده چاپ به اخیر سالهای در مجلد چهار در که عربی بزبان«  التأویل حقائق و التنزیل مدارک» 

 اشتباه نسفی ابوحفص فارسی تفسیر با نباید و است، مشهور«  نسفی تفسیر»  بنام هم تفسیر این. است

 المصفا،: است نوشته شرحی نیز نسفی الدین نجم ابوحفص کتاب دو بر نسفی الدین حافظ. گردد

 العقیدة کتاب بر شرحیست که األعتقاد فی اإلعتماد و الصغیر؛ الجامع منظومة کتاب بر شرحیست

 کتاب االسرار، کشف کنزالدقائق، الفقه، أصول فی المنار کتاب از میتوان او دیگر کتابهای از. النسفیة

 .برد نام مناراالنوار و الدین، أصول فی العمدة الکافی،
 

عقاید نسفی مانند فقه اکبر امام اعظم ابوحنیفه )رضی الله تعالی عنه( بسیار مختصر و کوتاه نبشته شده 

 که در علم کالم وارد نیستند و دربارۀ از آن کسانی هم استفاده کرده میتوانندکه عقیدة الطحاویه  برخالفاست. 

باید دانش خوب از علم  عقاید نسفی درسِت ِکبرای فهم و در، داختالفات عقیدوی مذاهب گوناگون اطالع ندارن

 ، زیرا امام نسفی مسائل را بسیار خالصه بیان نموده و از شرح و تفصیل خودداری نموده است.کالم داشت

امام نسفی در زمانی  نگاشته شده است. فکری ماتریدی مکتب به پیروی ازعقاید نسفی بیشتر همچنان، 

چنانکه زمخشری تفسیر مشهور  –معتزله هنوز هم در میان مردم از نفوذ برخوردار بود که از یکسو  زیست می

اسماعیلیه( در حال گسترش در خراسان از سوی دیگر مذهب باطنیه )و  –در آن عصر نوشت خود را الکشاف 

از  شافعیانماتریدی و مکتب کالمی  از حنفیان بیشترکه  –برعالوۀ این، رقابت میان علمای حنفی و شافعی  بود.

به رقابت ناسالم و به  به بلندترین حد رسیده بود که گاه گاهی دورهدر این  – پیروی می نمودنداشعری  کالم
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، و داشتندبیشتر در میان اهل سنت و جماعت نفوذ  دورهعلمای اشعری در این اما کینه توزی مبدل میشد. 

  امام غزالی در خراسان به اوج خود رسیده بود. حجة االسالم جوینی وامام شهرت امام الحرمین 

برای درک و  دوره بنابراین، دانستن اساسات علم کالم و اطالع از مسائل اختالفی میان مذاهب فکری آن

عالمه تفتازانی را « شرح العقاید النسفیه » فهم این کتاب کمک میکند. استدعا داریم تا خداوند توفیق دهد تا 

به آن کتاب مراجعه کنند. بتوانند شرح و تفصیل بیشتر نیاز داشته باشند، ، تا کسانیکه به برگردانیمرسی نیز به فا

اما چون عقاید نسفی، با این همه کوتاه بودن و مختصر بودن آن، یکی از کتب اساسی عقاید اهل سنت و جماعت 

آن در میان مردم عام محدود است. اما است، خواستیم تا این کتاب به فارسی نیز مهیا باشد، با انکه استفادۀ 

اهمیت این کتاب در این عصر و زمان از آن لحاظ قابل توجه است که بعضی ها به نام اهل سنت و جماعت 

اهل سنت و  بزرگو علمای علمای سلف  که کاماًل خالِفمردم را به آن دعوت میکنند میکنند و  پیشعقایدی را 

پیدا کنند، و دسترسی دینی  است که جوانان بتوانند به مراجع اساسی لذا قصد ما همین بودهاست. جماعت 

و اهل سنت  علمایآرای اکثریت با  هل سنت و جماعت پخش میگردندابه نام  که امروزهمفکوره هایی را 

 مقایسه کنند.جماعت در طول تاریخ 

 

 محمد عمر جویا
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ـٰٱ للَِّهٱِبْسِم   لرَِّحیِمٱ ِنلرَّْحَم

سوفسطائیانبرخالف آنچه که  –آنها حقیقت حقیقت اشیاء ثابت است، و علم به اهل حق گفته اند: 
4
 

 .پذیر استتحقق  –میگفتند 

است گونه سهبه اسباب علم برای خلق 
2

 ، و عقل.درست اخباِر، سالم : حواِس

چشیدن، و بسودن، بوییدن، یدن، دیدناست: شن پنج حواس سالمو اما 
3

[ پنجگانه]هریک از این حواس . 

 ، همچون شنوایی، چشایی و بویایی.مانند می آفریده شده اند پابرجاآنچه که  ایبر[ پنجگانه]

نوع است. اولی آن اخبار متواتر و اما اخبار درست به دو
1

است؛ اخباری که از زبان گروهی از مردم  

علم » [ مردم را برای دروغگویی در آن نپذیرد. و چنین اخباری جمعیتوطئۀ ]دسته گزارش شده باشند که عقل 

سرزمین های  دانستِنپادشاهان گذشته در زمانه های پیشین ویا  دانستِنرا به میان می آورد، مانند « ضروری 

علم » ، و این نوع اخبار یافته استاخبار پیامبر )صلی الله علیه وسلم( است که با معجزه تقویت  ،نوع دوم دور.

 ]اما با تفاوت این[ که ثابت شده از این نوع اخبار هماننِد علم ضروری استعلم و را بمیان می آورد.  « استداللی

 .میباشدر یقین استوار ب

گرددمییکی از اسباب علم است. آنچه که بدون تفکر و تأمل از آن ثابت عقل نیز 
7
، است علم ضروری نیز 

» و اما آنچه که با استدالل ]و تفکر[ از عقل ثابت میگردد، مانند دانستن اینکه هر چیز از جزو خود بزرگتر است. 

در نزد اهل حقولی  گفته میشود.« علم اکتسابی 
6

 اشیاء نیست. به ُکنهمعرفت  ، الهام از جملۀ اسباب
اعیان تشکیل شده است.  اعراض و جهان با همه اجزای آن از نو پدید آمده است، زیرا از اعیان

مرکب اند مانند جوهر. و جوهر یا غیِرند. آنها یا مرکب اند، مانند جسم، ابه ذات خود قائم  ]موجوداتی اند که[

                                                           
تجو و جس نمودندحقایق اشیاء را نفی می سوفسطایی به گروهی از اهل نظر در یونان در قرن پنجم میالدی اطالق میشود که   4

در جامعه ، شهرت و عزت ضروری نمی پنداشتند، بلکه هدف آنها کسب دانش و فلسفه جهت بدست آوردن پولبرای حقیقت را 

 بود.

 .علم از سه طریق به انسان حاصل میگرددیعنی   2

 بسودن: لمس کردن  3

نقل کرده باشند، که محال باشد که همگی ایشان  یدیگر به گروهخبر متواتر به خبری گفته میشود که گروه بزرگی از مردم آنرا   1

 یا آنرا تغییر داده باشند.  در آن دروغگویی کرده باشند

اشیای که علم آنها بدون تفکر و تأمل بدست می آید بنام بدیهیات یاد میگردند. همین کلمه در متن اصلی تذکر رفته است، اما   7

 هیه شرح آنرا در ترجمۀ فارسی گنجانیدیم.بخاطر فهم آسانتر جمله، بجای کلمۀ بدی

 منظور از اهل حق، علما و دانشمندان است.  6
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، مانند موجود استو اما َعَرض آنست که به خودِی خود نپاید، و در اجسام و جواهر جزویست قسمت ناپذیر. 

ها هستیرنگها، 
5

 ها. و بوی ها مزه، 

َور خواستهجهان خدای تعالی است؛ ]آن خدای[ یگانه، قدیم، زنده، توانا، دانا، شنوا، بینا، پدیدآورندۀ 
1

و  

]ذات نه نه حد داشته، نه در حساب آمده، او نه َعَرض است، نه جسم، نه جوهر، نه بصورت درآمده،  کننده. اراده

متصف نه متصف به ماهیت است و نه و نه انتها داشته. او تعالی نه تجزیه شده، نه ترکیب شده، ، پاره بوده  پارهاو[ 

زمان بر او جاری می یابد. هیچ چیزی به او مانند نیست، و هیچ هم ، و نه به کیفیت، نه جاگیرنده در مکان است

  چیزی از علم و قدرت او بیرون نمی ماند.

ت او میباشند، ]چنانکه[ نه عیِن ذات او استند و نه غیِر ذات او. ذااو راست صفات ازلی، که قائم به 

صفاتش عبارت اند از: علم، قدرت، حیات، توانایی، شنوایی، بینایی، اراده، خواستن، فعل، آفرینش، روزی دادن، و 

 ، بلکه صفتیست نفی کنندۀنه از جنس حروف است و نه صداهاکه کالم او صفتیست ازلی، سخن گفتن. 

 .سخن می گوید؛ امر میکند، باز میدارد، و خبر میدهد خدای تعالی با کالم خود. نگیُگو  موشیخا

داشته  ، در دلهای ما نگها نوشته شدههای م در مصحف ، کهغیِر مخلوقو  است کالم خدای تعالیقرآن 

 ولی در ]هیچ یک از[ اینها احتوا نشده است. با گوشهای ما شنیده شده،  و با زبانهای ما خوانده شده،، شده

در  –درآوردِن جهان و هر جزوی از اجزای آن  هستی آفرینش صفت ازلی خداوند است، و آن عبارت از به

اراده صفت ازلی خداوند  ها[ غیِرمخلوق است. می باشد. و این ]صفت آفرینش[ نزد ما ]ماُتریدی –آن  وجودزمان 

 .میباشد تعالی قائم به ذات اوکه است، 

اسناد سمعی دیدار خدای تعالی را در اخبار نقل شده واجب است. و نظر به  عقاًل جائزدیدار خدای تعالی 

در که ، نه چناندر جهتو نه  او تعالی نه در مکان دیده میشود ولیکن .ثابت میسازدروز آخرت برای مؤمنان 

وجود  میان بنده و خدای تعالیمسافتی اینکه یا در اثر بهم پیوستِن شعاع ]نور[، یا دیده شود،  نتیجۀ رویارویی

 .باشد داشته

همه  وخدای تعالی آفرینندۀ افعال بندگان است؛ چه از کفر باشد یا ایمان، چه از طاعت باشد یا عصیان. 

، دگان اختیار کردار خویش را دارندبنکردار بندگان به اراده، خواست، حکم، قضا و تقدیر او تعالی صورت میگیرد. 

که از برای آن یا پاداش داده میشوند یا عذاب میگردند. کردار نیک بندگان به رضا ]و خشنودی[ او تعالی 

استطاعتبرمیگردد و کردار بد آنها به خشنودی او نمی باشد. 
5

که با فعل یکجاست، و آن عبارت از قدرتیست  

                                                           
عبارت از چهار حالت هستی « اکوان اربعه » و منطق،  کالمعلم است. در  بکار رفتهبرای معنی اکوان )جمِع َکون( این واژه   5

 : حرکت، سکون، اجتماع و افتراق. میباشد

 دارد، آنکه اراده میکند.آنکه خواست و مشیئت   1

 .توانایی که خداوند در وجود بنده خلق میکند تا عملی را بنده به اختیار خود انجام دهد  5



 Bayyinat.org مرکز مجازی مطالعات و احیای آثار اسالمی عقائد نسفی

8 
 

این واژه را برای اسباب، وسایل و جوارح سالم و درست بکار می َبَرند. مکلفیت  توسط آن فعل بوقوع می پیوندد. و

 ]اعمال و کردار[ بخاطر همین استطاعت است، و بنده برای کاریکه از توان او بیرون است مکلف نمی گردد.

که در اثر  ای شیشه در انسان پدید می آید، یا شکست ی از جانبا ضربه وارد شدِنآنچه از درد پس از 

دیگر، همه توسط خداوند متعال خلق میگردند، و بنده هیچ  مشابه و هر کارشکستاندِن انسان رخ میدهد، 

خدای  میرد چون اجل آن فرا رسیده است، و مرگ در مرده خلقِت شخص مقتول میتداخلی در خلقت آن ندارد. 

باشد. ل ]شخِص مقتول[ یکی میو اجتعالی است، و بنده هیچ تداخلی در خلقت یا کسب آن ندارد. 
45
  

آورد، چه حالل باشد یا حرام. و نمی توان پنداشت  حرام ]نیز[ رزق است. هرکس رزق خود را بدست می

 .رزقش را کسی دیگر به مصرف رساندکه انسان به غیر از رزق خود چیز دیگری را مصرف کند ویا 

خداوند هرکه را خواهد گمراه میسازد و هرکه را خواهد هدایت میکند. آنچه به خیر بنده است بر خداوند 

 گردد. انجام آن واجب نمیمتعال 

اهل طاعت در قبر، و پرسش نکیر و منکر به کافران و بعضی مومنان گنهکار، آسودگِی عذاب قبر برای 

دالئل سمعی
44

، حق است، کتاب حق است[ نیک و بد، وزِن ]کردار حق استثابت اند. زنده شدن پس از مرگ  

. و هردو حق است، و دوزخ حق است، بهشت حق است، ]پل[ صراط حق است، حوض حق استسوال ]و جواب[ 

 فنا میشوند. دارند و همیشه خواهند بود، نه خود آنها فنا میگردند و نه اهل شان]جنت و دوزخ[ فعاًل وجود 

بزرگگناه 
42

بندۀ مومن را از ایمان بیرون نمی سازد و او را به کفر داخل نمی کند. خدای تعالی شرک  

را برای کسی که بخواهد می آمرزد. عذاب کردن  بزرگ یا کوچکرا نمی بخشد، و به غیر از شرک ]هر[ گناه 

 روا دانستِنزیرا  رد،]بنده[ حرام را حالل نشمارد جواز داتا زمانیکه  بزرگگناه  و بخشیدن کوچگگناه بخاطر 

 کفر است.]از جملۀ[  حرام

در اخبار مشهور بندگان که مرتکب گناه بزرگ میشوند  حق شفاعت پیغمبران و برگزیدگان خداوند در

، با آنکه اگر بدون برای همیشه در دوزخ نمی مانند میشوندگناه بزرگ  مؤمنانی که مرتکبثابت گردیده است. 

 توبه کردن بمیرند.

فرود خدای تعالی به پیامبر علیه الصلوه والسالم نزد ایمان عبارت است از: تصدیق داشتن بر آنچه که از 

و اما کردار در ذاِت خود ازدیاد می یابد، ولی ایمان نه زیاد میگردد و نه کم. است، و ]نیز[ اقرار کردن به آن.  آمده

ای یکجا موجود باشد، برای او  در وجود بندهمان و اقرار ایمان آوردن و اسالم آوردن هردو یکیست. درصورتیکه ای

 « من مسلمان استم اگر خدا خواهد. » و نشاید که بگوید « من براستی مسلمان استم » درست است که بگوید 

                                                           
 دارد، یکی مرگ و دیگری کشته شدن، نفی می کند. ی ها را که گویا شخص مقتول دو اجلاین جمله گفتۀ معتزل  45

 یث نبوی.قرآن مجید و احاد یعنینص و اخبار، دالئل سمعی:   44

 کبیره  42
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بخت گردد. این  گردد، و بدبخت ممکن است نیک [و بدبخت]ی ن است شقممک [بخت یا نیک]سعید 

ساختن و بخت  نیک]تغیر در ارادۀ خداوند برای[ رخ میدهد، نه در اثر ]بنده[  بدبختِیبختی و  تغیر در حد نیک

این دو از صفات خدای تعالی است، و تغیر برای خدای تعالی و در صفات او رخ بدبخت ساختن وی. زیرا 

 دهد. نمی

دهندگان  مژده مردم،رای در فروفرستادن پیامبران حکمتی است. خدای تعالی پیامبران را از میان مردم ب

فروفرستاد. و ایشان را با  نیاز دارند، به چه چیزی از امور دین و دنیادارندگان اینکه  بیانگان، و دهند بیمو 

ا محمد صلی الله علیه وسلم نخستین پیامبران آدم علیه السالم و واپسین آنهمعجزات خارق العاده یاری بخشید. 

به یک تر اینست که تعداد ایشان را  بعضی احادیث روایت گردیده است، اما درستاستند. ذکر تعداد پیامبران در 

ِمْنُهم مَّن َقَصْصَنا َعَلْیَك َوِمْنُهم مَّن لَّْم َنْقُصْص »... عدد خاص محدود نسازیم، چون خداوند متعال میفرماید: 

 تو به شانرا بعضی سرگذشت و کردیم، یانب تو به را ایشان از بعضی سرگذشت» ( یعنی 51)سوره غافر: ...«  َعَلْیَك

که در جملۀ ایشان نباشد در میان را  توان از این ایمن بود که کسی و با ذکر کردن عددی نمی «نکردیم.  بیان

از ایشان نباشد در بین آنها شامل کنیم. همۀ آنها پیام آورندگان و ابالغ که را  آنها شامل سازیم ویا کسی

 کنندگان از جانب خدای تعالی و پنددهندگان راستگو بودند. و برترین پیامبران محمد علیه الصاله والسالم است. 

 توانند. صفت شده نمیفرشتگان بندگان خدای تعالی استند که به فرمان او عمل میکنند، و به مرد و زن 

نوید و بیم خود را خدای تعالی را کتابهائیست که بر پیامبران فروفرستاده است. و در آنها امر و نهی، و 

 بیان داشته است.

معراج پیامبر صلی الله علیه وسلم بسوی آسمان، در حالت بیداری و به تِن خویش، و از آنجا به هر 

 . حق استبلندی که خداوند خواسته بود 

 پیمودنرخ میدهد، مانند  کار خارق العاده. کرامت برای ولی خداوند از طریق اولیاء حق استکرامات 

پیدا شدن نان و نوشابه و لباس در موقع نیازمندی، راه رفتن بر آب، پرواز کوتاه، زمان مسافت طوالنی در مدت 

ایست به رسول الله  حقیقت[ معجزهو این ]در کردن در هوا، سخن گفتن با جمادات و حیوانات، و وغیره کارها. 

نمایان میسازد که او ولی خداوند است، و هیچگاهی او ولی این زیرا . برای فردی از امت او رخ میدهد کرامت که

 تواند اگر در دینداری خود راستکار نباشد، و دینداری او اقرار کردن به رسالت پیامبر است.  بوده نمی

النورین، ابوبکر صدیق رضی الله عنه، سپس عمر فاروق، سپس عثمان ذو بهترین آدمیان پس از پیامبر ما

، و ]تنها[ سی سال ادامه داشتو سپس علی مرتضی هستند. و خالفت ایشان به همین ترتیب بوده است. خالفت 

 پس از آن پادشاهی و امارت بوده است.
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حدود آنها ناگزیر باید امامی داشته باشند که در  تنفیذ احکام ]که بر آنها آمده است[ بکوشد، مسلمانان 

استوار داردرا 
43

آوری  صدقات ]و زکات[ آنها را جمعایشان را تحکیم ببخشد، لشکر آنها را تجهیز کند،  سرحدات، 

منازعات بین مردم از  عید را برپا دارد،نمازهای نماز جمعه و  ان و دزدان و راهزنان را براند،هجوم آورندگکند، 

و خوردساالن   –ازدواج خردساالن را بدوش گیرد  بپذیرد، ]مردم[ را برای حقوق]مردم[ شهادت جلوگیری کند، 

  ها را تقسیم کند، و وغیره کارها. غنیمت نانی اند که سرپرست نداشته باشد،آ

]در آینده[ نه اینکه مردم در انتظار آمدنش  وآشکار باشد و نه پنهان،  که ظاهرًاباید  بدینترتیب، امام می

او  باشد. ولی این مشخص نشده است که و جواز ندارد که از دگر قومباشند. همچنان، او باید از قوم قریش باشد، 

 هاشم و اوالدگان علی رضی الله عنه باشد.  بنیاز  باید

اینکه از اهل زمان خود برتر باشد. ولی این شرط است  و نیست که امام شخص معصوم باشداین شرط 

شایستگی مطلق و کامل دولتمردی ]و حکم راندن[ را داشته باشد. او باید سیاستمداری باشد که توانایی که 

اسالم حفاظت کند، و حق مظلوم را از ظالم بگیرد. امام با زهای سرزمین را دارا ُبَود، و از مرقانون  کردنپیاده 

 .م دادن فسق و ظلم برکنار نمیگرددانجا

میرد[ نماز  نماز خواندن در ُپشت هر نیکوکار و بدکردار جواز دارد، و برای هر نیکوکار و بدکار ]که می

کنیم می
41

 . 

]کمایی کردن[ بهشِت ده صحابی که پیامبر  برما  این بسنده است که از صحابه بجز نیکویی یاد نکنیم.

 دهیم. صلی الله علیه وسلم ایشان را به بهشت مژده داد گواهی می

داریم. و ]نوشیدن[ نبیذ ما مسح کردن بر موزه را در هنگام سکونت و سفر تصدیق می
47

خرما را حرام  

  پنداریم. نمی

رسد که امر و نهی از  هیچگاهی به مقامی نمیهیچ ولی به درجه انبیاء اصاًل رسیده نمی تواند. و بنده 

 گردن او ساقط گردد. 

نصوص
46

برگشتن همچو ادعا دارند[ معانی که باطنیه ]آنها به  برگرداندنگیریم.  را به متِن ظاهر آنها می 

خوشنود بودن به آن کفر است. تمسخر بر شریعت روا دانستن گناه و از دین است، و رد کردن نصوص کفر است. 

                                                           
را بر مردم تطبیق تواند. اولی به معنی حدود شریعت، یعنی امام مجازات شرعی  حدود به دو مفهوم در اینجا ترجمه شده می  43

 به معنی حدود اربعه سرزمین مسلمانان، یعنی امام از مرزهای سرزمین مسلمانان حفاظت کند. والله اعلمکند. و دومی 

 یعنی نماز جنازه.  41

. در مورد مسکر به شرابی گفته میشود که از انگور تهیه گرددنبیذ شرابی است که از خرما یا جو ساخته میشود. درحالیکه خمر   47

 بودن یا مسکر نبودن نبیذ اختالف است.

 یعنی قرآن و احادیث نبوی.  46
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گاه جستن ]برای گریز و نجات[ از عذاب خدای  است. ناامید بودن از رحمت خداوند متعال کفر است. و پناه کفر

 که گویا از غیب خبر میدهد کفر است. فالبین ]و جادوگر[تصدیق کردن تعالی کفر است. 

شود. آنچه نیست است شی گفته نمی
45

 

اجابت در دعای زندگان برای مردگان و صدقه دادن از برای آنها، برای مردگان نفع است. و خدای تعالی 

 کنندۀ دعا های بندگان است و رفع کنندۀ حاجات است.

االرض و  ت، از جمله بیرون آمدن دجال، دابةهای قیام آنچه که پیامبر صلی الله علیه وسلم از نشانه

 همه حق اند. خبر داد یأجوج و مأجوج، پائین شدن عیسی علیه السالم از آسمان، برآمدن آفتاب از سوی غرب، 

کند، و بعضًا درست باشد. پیامبران انسانها از پیامبران فرشتگان برتر بعضًا اشتباه ممکن ]عالم[ مجتهد 

 عوام انسانها از عوام فرشتگان برتر اند. و خداوند بهتر میداند.اند، و پیامبران فرشتگان از عوام انسانها برتر اند، و 
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  .اطالق کرددرحالیکه اشعریه و ماتریدیه میگویند که نمی توان معدوم را شی است، 


